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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4781. 

Врз основа на членот 14 став (1) алинеја 3, а во врска со членот 6 алинеја 5, членовите 15 и 32 став (1) од За-

конот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" 

број 150/2007 и 100/11), претседателот на Собранието на Република Македонија на 2 октомври 2015 година, 

распиша  

 

О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ШТО ГИ ИЗБИРА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1.Собранието на Република Македонија ќе врши избор на еден член на Советот на јавните обвинители на Ре-

публика Македонија од редот на универзитетски професори по право, адвокати и други истакнати правници.  

2.Заинтересираните кандидати, универзитетски професори по право, адвокати и други истакнати правници, 

треба во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република Македонија" до 

Собранието на Република Македонија да поднесат пријава, лична биографија и  документи, во оргинал или копи-

ја заверено на нотар, со кои ќе докажат дека се универзитетски професори по право, адвокати и други истакнати 

правници. 

3.Овој оглас ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија" и во весниците „Дневник", „Вечер" 

и „Лајм". 

 

         Бр. 08 - 4579/1 Претседател 

  2 октомври 2015 година на Собранието на Република 

               Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
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ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4782. 

Врз  основа  на член  36  став 2 од  Законот  за ар-

хивски материјал (,,Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.  95/12, 41/14, 72/15 и 148/15), директорот 

на  Државниот  архив  на  Република  Македонија до-

несе 

Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ВИСИНАТА  НА  НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО  ГИ 

НАПЛАЌА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со  овој тарифник се определува висината на надо-

местоците што ги  наплаќа  Државниот архив на Репуб-

лика Македонија (во натамошниот текст: Државниот  

архив). 

      

Член  2 

За надоместоци за организирање стручно усовршу-

вање и оспособување на работниците кои работат на 

канцелариски и архивски работи кај имателите, Држав-

ниот  архив наплаќа  котизација и тоа: 

- За еден учесник на обуката од имателот - 3.000,00 

денари. 

- За секој  нареден учесник на обуката од ист има-

тел - 2.000, денари. 

- За стручно - методолошки материјал во печатена 

или електронска форма по имател – 2.000,00 денари  

 

Член  3 

За надоместоци за давање на консултантски услуги 

на имателите во поглед на одбирањето, средувањето, 

евидентирањето, заштитата, чувањето, користењето, 

автоматската обработка на податоците и слично на ар-

хивскиот и документарниот материјал, Државниот ар-

хив наплаќа за: 

- Консултација за начинот  на  одбирање, средување 

и евидентирање на архивски материјал и уништување 

на документарен материјал - 5 000,00  денари, 

- Консултација за заштита и чување  на архивски и 

документарен материјал -  3.000,оо  денари, 

- Консултација за автоматска обработка на подато-

ците во канцелариското и архивското работење - 

4.000,00 денари. 

 

Член 4 

За надоместоци за одбирање, средување, обра-

ботка, и изготвување на аналитички или сумарен опис 

и попис на јавен и приватен архивски материјал, из-

двојување на документарен материјал за уништување 

и други услуги во врска со архивскиот и документар-

ниот материјал кај имателите на јавен или приватен 

архивски и документарен материјал, Државниот ар-

хив наплаќа за: 

- Одбирање на архивски материјал со изработка на 

опис и попис, средување, обработка, издвојување на 

документарниот материјал на кој му изминале рокови-

те за чување заради негово уништување со изработка 

на попис, во хартиена или електронска форма, за ар-

хивска кутија /класер....................................1.200,00 ден. 

- Одбирање на архивски од документарен материјал 

со изработка на опис и попис, во печатена или елек-

тронска форма, за архивска кутија/класер.........700,00 

ден. 

- Издвојување на документарен материјал на кој му 

изминале роковите  за чување заради негово уништува-

ње со изработка на попис, во хартиена или електронска 

форма, за архивска кутија/класер...................600,00 ден. 

- Евидентирање на архивскиот и документарниот 

материјал по предмет/документ за: 

а) аналитички опис и попис.......................120,00 ден. 

б) сумарно-аналитички опис.....................80,00 ден. 

в) сумарен попис..........................................60,00 ден. 

Доколку обемот на работата е зголемен, потребен е 

поголем број на ангажирани стручни лица или е пот-

ребно повеќе време за реализација на работата  висина-

тана надоместоците предвидени во овој член може да 

се зголеми до 30 %. 

Доколку обемот на работата е намален, потребен е 

помал број на ангажирани стручни лица или е потрeб-

но помалку време за реализација на работата  висината 

на надоместоците предвидени во овој член може да се 

намали до 30%. 

 

Член  5 

Овој тарифник влегува во  сила осмиот ден од де-

нот  на објавувањето во ,,Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија“, а ќе  се објави по добивањето сог-

ласност од Владата  на  Република  Македонија. 

 

 

Бр. 01-2760/1 

Државен архив на Република 

Македонија 

2 септември 2015 година Директор,  

Скопје д-р Филип Петровски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

4783. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Македо-

нија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 116/2015), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 1.9.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина  Витолиште, која е во надлежност 

на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-

ности  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина  Витолиште, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Витолиште. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-14004/1  

1 септември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

4784. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 

116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 1.9.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина  Згрополци, која е во надлежност 

на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-

ности  Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина  Згрополци, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Згрополци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-14005/1  

1 септември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

4785. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Македо-

нија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 116/2015), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 1.9.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина  Водоврати, која е во надлежност 

на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-

ности  Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина  Водоврати, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Водоврати. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-14006/1  

1 септември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

4786. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности  (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 116/2015), ди-

ректорот на Агенцијата за катастар на недвижности  до-

несе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 1.9.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина  Стојаково, која е во надлежност 

на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-

ности  Гевгелија. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина  Стојаково, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Стојаково. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-14007/1  

1 септември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

4787. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 

116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 3.9.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина  Кочилари, која е во надлежност 

на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-

ности  Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина  Кочилари, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Кочилари. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-14108/1  

3 септември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

4788. 

 Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 

116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 4.9.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Радња, која е во надлежност на 

одржување на Одделението за катастар на недвижнос-

ти Кавадарци. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Радња, престануваат да важат аналогни-

те катастарски планови за катастарската општина 

Радња.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-14149/1  

4 септември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

4789. 

 Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности   (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 

116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности,  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 4.9.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Свети Николе-Вон-Град, која е во 

надлежност на одржување на Одделението за катастар 

на недвижности Свети Николе. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Свети Николе-Вон-Град, престануваат 

да важат аналогните катастарски планови за катастар-

ската општина Свети Николе-Вон-Град.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-14151/1  

4 септември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

4790. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 

116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 10.9.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Добровени, која е во надлежност 

на одржување на Одделението за катастар на недвиж-

ности  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Добровени, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Добровени.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-14321/1  

10 септември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

4791. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 

116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 10.9.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Древеник, која е во надлежност 

на одржување на Одделението за катастар на недвиж-

ности  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Древеник, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Древеник.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-14322/1  

10 септември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

4792. 

 Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 

116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности,  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 10.9.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Подино, која е во надлежност на 

одржување на Одделението за катастар на недвижнос-

ти  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Подино, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Подино.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-14323/1  

10 септември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

4793. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 

116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 10.9.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Рамна, која е во надлежност на 

одржување на Одделението за катастар на недвижнос-

ти  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Рамна, престануваат да важат аналогни-

те катастарски планови за катастарската општина  

Рамна.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-14324/1  

10 септември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

4794. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 

116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 10.9.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Орашац, која е во надлежност на 

одржување на Одделението за катастар на недвижнос-

ти  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Орашац, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Орашац.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-14325/1  

10 септември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

4795. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 

116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности,  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 10.9.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Каратманово-Вон-град, која е во 

надлежност на одржување на Одделението за катастар 

на недвижности  Свети Николе. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Каратманово-Вон-град, престануваат да 

важат аналогните катастарски планови за катастарска-

та општина  Каратманово-Вон-град.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-14326/1  

10 септември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

4796. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 

116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 17.9.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Кутретино, која е во надлежност 

на одржување на Одделението за катастар на недвиж-

ности Демир Xисар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Кутретино, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Кутретино.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-14680/1  

17 септември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

4797. 

 Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 

116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ  

КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 

На ден 17.9.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Бељаковце, која е во надлежност 

на одржување на Одделението за катастар на недвиж-

ности  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Бељаковце, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Бељаковце.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-14681/1  

10 септември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

4798. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 

116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 4.9.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Кумарино, која е во надлежност 

на одржување на Одделението за катастар на недвиж-

ности Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Кумарино, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина 

Кумарино.   
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Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-14150/1  

4 септември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
4799. 

Врз основа на член 43, став 2 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 
164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015) и член 43, став 1 и 
член 44 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности („Службен весник на РМ“ бр.143/2011, 
78/2013 и 33/2015), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија, на седницата одржана на 2 ок-
томври 2015 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА 
ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ 
ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕШАВИНА НА 
ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО 
СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ, СО БИОГОРИВА 

 
1. Во Одлуката бр. 02-1088/1 од 3.10.2005 година, за 

издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност 
трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и ме-
шавина на течни горива од фосилно потекло што се ко-
ристат за транспорт, со биогорива на Макпетрол АД 
Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/05 и 45/09) насловот на Одлуката се менува и гласи: 
„Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска-
та дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт“.  

2. Во точката 1. зборовите „Трговија со нафта и 
нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 
горива од фосилно потекло што се користат за тран-
спорт, со биогорива“ се менуваат и гласат: „Трговија 
на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-
ва и горива за транспорт“. 

3. Точката 2 се менува и гласи: 
„2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност Трговија на голе-
мо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и го-
рива за транспорт се утврдени во Прилог 1. „Лиценца 
за вршење на енергетската дејност Трговија на големо 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт“ кој што е составен дел на оваа Одлука.“ 

4. Насловот на Прилогот 1. се менува и гласи: „Ли-
ценца за вршење на енергетската дејност Трговија на 
големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива 
и горива за транспорт“.  

5. Во Прилогот 1.  
- во Точката 1 зборовите: „ул. „Мито Хаџивасилев-

Јасмин“ се менуваат и гласат: „ул. Св.Кирил и Методиј“. 
- во Точката 2 зборовите :“Трговија со нафта и наф-

тени деривати и биогорива и мешавина на течни гори-
ва од фосилно потекло што се користат за транспорт, 
со биогорива“ се менуваат и гласат: „Трговија на голе-
мо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и го-
рива за транспорт“. 

- во Точката 6 евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи: „НД-02.03.1/05.2/09.2/15 “. 

- во Точката 9, во ставот 1 зборовите: “Трговија со 
нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на 
течни горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт, со биогорива“, се менуваат и гласат: „Трго-
вија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, био-

горива и горива за транспорт“. 
- во Точката 9, ставовот 2  се менува и гласи: „како 

трговија на големо во смисла на оваа лиценца се смета 
купување од земјата и странство на сурова нафта, наф-
тени деривати, биогорива и/или горива за транспорт за-
ради натамошна продажба на трговци, преработувачи 
или потрошувачи во земјата и странство“. 

- Во точката 10:  

а) во потточката 1 во воведната реченица зборо-
вите: „нафта и нафтени деривати и биогорива и меша-
вина на течни горива од фосилно потекло што се ко-
ристат за транспорт, со биогорива“ се менуваат и гла-
сат: „сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и го-
рива за транспорт“.  

б) во потточките 2, 3 и 4 зборовите: „нафта и нафте-

ни деривати и биогорива и мешавина на течни горива 
од фосилно потекло што се користат за транспорт, со 
биогорива“ се менуваат и гласат: „сурова нафта, нафте-
ни деривати, биогорива и горива за транспорт“. 

- Во точката 11 зборовите: „нафта и нафтени дери-
вати и биогорива и мешавина на течни горива од фо-
силно потекло што се користат за транспорт, со биого-

рива“ се менуваат и гласат: „сурова нафта, нафтени де-
ривати, биогорива и горива за транспорт “. 

- Во точката 12, во алинеите 1, 2 и 3 зборовите: 
„нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на 
течни горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт, со биогорива“ се менуваат и гласат: „сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-

спорт “. 
- Во точката 14, во точката 2 на потточката 1 зборо-

вите: „нафта и нафтени деривати и биогорива и меша-
вина на течни горива од фосилно потекло што се ко-
ристат за транспорт, со биогорива“ се менуваат и гла-
сат: „сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и го-
рива за транспорт “. 

- Во точката 15, во алинеата 1 зборовите: „нафта и 

нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 
горива од фосилно потекло што се користат за тран-
спорт, со биогорива“ се менуваат и гласат: „сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт “. 

- Во точките 12, 16, 17 и 18 зборовите: „Правилник 
за условите, начинот и постапката за издавање , мену-

вање и одземање на лиценци за вршење на енергетски 
дејности“, се менуваат и гласат: „Правилник за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности“. 

6. Табелата 1, која што е составен дел на оваа ли-
ценца се менува и гласи како што е дадено во Прилогот 
кон оваа Одлука. 

7. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.  
 
УП1 Бр. 11-140/15  

2 октомври 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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4800. 

Врз основа на член 43, став 2 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 

79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015) и член 

43, став 1 и член 44  од Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности („Службен весник на 

РМ“ бр.143/2011, 78/2013 и 33/2015), Регулаторната ко-

мисија за енергетика на Република Македонија,  на 

седницата одржана на 2 октомври 2015 година, ја доне-

се следната 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

НА  ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА 

ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА НАФТА И НАФТЕ-

НИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕШАВИНА НА 

ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО 

СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ, СО БИОГОРИВА 

 

1. Во Одлуката бр. 02-1087/1 од 3.10.2005 година, за 

издавање на лиценца за вршење на енергетската деј-

ност складирање на нафта и нафтени деривати и биого-

рива и мешавина на течни горива од фосилно потекло 

што се користат за транспорт, со биогорива на Макпет-

рол АД Скопје („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 84/05 и 45/09) насловот на Одлуката се ме-

нува и гласи: „Одлука за издавање на лиценца за врше-

ње на енергетската дејност Складирање на сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-

спорт“.  

2. Во точката 1. зборовите: „Складирање на нафта и 

нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 

горива од фосилно потекло што се користат за тран-

спорт, со биогорива“ се менуваат и гласат: „Складира-

ње на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и го-

рива за транспорт“. 

3. Точката 2 се менува и гласи: 

„2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност Складирање на 

сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 

транспорт се утврдени во Прилог 1. „Лиценца за врше-

ње на енергетската дејност Складирање на сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-

спорт“ кој што е составен дел на оваа Одлука.“ 

4. Насловот на Прилогот 1. се менува и гласи: „Ли-

ценца за вршење на енергетската дејност Складирање 

на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 

за транспорт“.  

5. Во Прилогот 1.  

- во Точката 1 зборовите: „ул. Мито Хаџивасилев-

Јасмин“ се менуваат и гласат: „ул. Св.Кирил и Мето-

диј“. 

- во Точката 2 зборовите :“Складирање на нафта и 

нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 

горива од фосилно потекло што се користат за тран-

спорт, со биогорива“ се менуваат и гласат: „Складира-

ње на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и го-

рива за транспорт “. 

- во Точката 6 евидентниот број на издадената ли-

ценца се менува и гласи: „НД-02.04.1/05.2/09.2/15 “. 

- во Точката 9, во ставот 1 зборовите „“Складирање 

на нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 

горива од фосилно потекло што се користат за тран-

спорт, со биогорива“, се менуваат и гласат: „Складира-

ње на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и го-

рива за транспорт“. 

- во Точката 9, ставовот 2  се менува и гласи: „како 

складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биого-

рива и горива за транспорт, се смета складирање на су-

рова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 

транспорт, во посебни резервоари, за сопствена потро-

шувачка, за потребите за преработка на сурова нафта и 

производство на нафтени деривати или горива за тран-

спорт, како и за трговија со сурова нафта, нафтени де-

ривати, биогорива и/или горива за транспорт“. 

- Во точката 10:  

а) во потточката 1 во воведната реченица зборовите 

„нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на 

течни горива од фосилно потекло што се користат за 

транспорт, со биогорива“ се менуваат и гласат: „сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-

спорт“.  

б) во потточките 2, 3 и 4 зборовите: „нафта и нафте-

ни деривати и биогорива и мешавина на течни горива 

од фосилно потекло што се користат за транспорт, со 

биогорива“ се менуваат и гласат: „сурова нафта, нафте-

ни деривати, биогорива и горива за транспорт“. 

- Во точката 11 зборовите: „нафта и нафтени дери-

вати и биогорива и мешавина на течни горива од фо-

силно потекло што се користат за транспорт, со биого-

рива“ се менуваат и гласат: „сурова нафта, нафтени де-

ривати, биогорива и горива за транспорт “. 

- Во точката 12, во алинеите 1, 2 и 3 зборовите: 

„нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на 

течни горива од фосилно потекло што се користат за 

транспорт, со биогорива“ се менуваат и гласат: „сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-

спорт “. 

- Во точката 14, во потточката 1 зборовите: „нафта 

и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 

горива од фосилно потекло што се користат за тран-

спорт, со биогорива“ се менуваат и гласат: „сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-

спорт “. 

- Во точките 12, 16, 17 и 18 зборовите: „Правилник 

за условите, начинот и постапката за издавање , мену-

вање и одземање на лиценци за вршење на енергетски 

дејности“, се менуваат и гласат: „Правилник за ли-

ценци за вршење на енергетски дејности“. 

6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“.  
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